
Başkanımız Hamza 
Cebeci Hersek’te bulunan 
Darülaceze Gölü ve 
arazisinde incelemelerde 
bulundu.

Altınova Belediye Başkanı 
Dr. Metin Oral’ı makamında 
ziyaret eden Başkanımız 
Cebeci araziyle ilgili 
bilgi aldı. Oral, Hersek 
Lagün Gölü’nde uzmanlar 
tarafından yapılan son 
gözlemlerin sonuçları ile 
ilgili bilgi aktardı. 

DSİ Alibey Barajı’nda düzen-
lenen pikniğe 250 Darülaceze 
sakini katıldı. 
Darülaceze’nin mekân olarak 
bir piknik alanından farksız 
olduğunu söyleyen Başkanı-
mız Cebeci, bu tür etkinlik-
lerle sakinlere değişik ortam 
oluşturduklarını, buna benzer 
yerlerde organizasyonların 
süreceğini ifade etti.

İçişleri Bakanımız Sela-
mi Altınok’un eşi Gülhan 
Altınok ile TOGEM Baş-
kanı Saadet Gülbaran 
Hanımefendiler kurumu-
muzu ziyaret ettiler.

Başkanımız Cebeci, yardım-
cıları ile birlikte Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Müs-
teşarımız Ebubekir Şahin’e 
ziyarette bulundu.

İstanbul Milletvekilimiz ve Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Gö-
revlisi Dr. Ravza Kavakçı Kan kuru-
mumuza ziyaret gerçekleştirdi.

Başkanımız Cebeci’yi tebrik eden 
Vekilimiz Kavakçı Kan, başarılar 
diledi.

Başkanımız Hamza Cebeci, 
Yardımcıları; Ahmet Malatyalı, 
Ümit Ünal, Ali Erdem, İlhan 
Uğur ile Özel Kalem Müdürü 
Emrullah Büyükaslan’la 
birlikte Valimiz Vasip Şahin’i 
makamında ziyaret etti. 
Başkanımız Cebeci, Valimize 
Darülaceze’nin hizmetlerinin 
yanısıra ibadethanelerin 
restorasyonu ile ilgili bilgi 
verdi.
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Başbakanımızdan Darülaceze 
sakinlerine büyük iltifat

Başbakanımız Ahmet Davu-
toğlu, sakinlerimize: “Sizlere 
hizmet etmek, sizlerin bu 
kurumda en iyi şekilde rahat 
etmenizi sağlamak için eli-
mizden geleni yapmak, bizim 
için en önemli vazife, en şe-
refli görevdir. 

Hepimiz, sizler nezdinde ken-
di annemizi, kendi babamızı 
görüyoruz. Ben, hem annesini 
hem babasını kaybetmiş bir 
evladınız olarak şimdi buraya 
gelip elinizi öptükten sonra 
eminim ki artık onlarca annem, 
onlarca babam var.’’ dedi.

Darülaceze’deki iftara Baş-
bakanımız Davutoğlu’na 
eşi Sare Davutoğlu’nun 
yanı sıra Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanımız Ayşenur 
İslam’da eşlik etti.

İstanbul Milletvekilimiz Dr. Ravza Kavakçı Kan kurumumuzu ziyaret etti. 

Başbakanımız Davutoğlu kurumumuz sakinlerine: “Sizlere hizmet 
etmek en şerefli görevdir.” dedi.

Kavakçı: “Darülaceze, devletimiz ile 
milletimizin işbirliğinin somut örneğidir”

Müsteşarımız 
Şahin’e ziyaret

Hanımefendiler 
Darülaceze’deydi

Sayın Valimiz: 
Darülaceze 
köklü bir kurum

Darülaceze 
Gölü’nde 
inceleme

Alibey Barajı’nda 
Darülaceze pikniği
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Başbakanımız 
Darülaceze’de
Başbakanımız Darülaceze sakinleriyle buluştu
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, sakinlerimize, 

“Sizlere hizmet etmek, sizlerin bu kurumda en 
iyi şekilde rahat etmenizi sağlamak için elimizden 
geleni yapmak, bizim için en önemli vazife, en şe-
refli görevdir. Çünkü hepimiz, sizler nezdinde kendi 
annemizi, kendi babamızı görüyoruz. Ben, hem 
annesini hem de babasını kaybetmiş bir evladınız 
olarak buraya gelip sizlerle tokalaşıp elinizi öptük-
ten sonra eminim ki artık onlarca annem, onlarca 
babam var’’ diye seslendi. 

Darülaceze’deki iftara Başbakanımız Davutoğlu’na 
eşi Sare Davutoğlu’nun yanı sıra Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanımız Ayşenur İslam’da eşlik etti. 

Sakinlerimizle tek tek ilgilenen Başbakanımız Davu-
toğlu, ellerini de öperek hayır dualarını istedi.

Bu kapıdan giren herkesin Darülaceze sakinlerin-
den aldığı o irfan dersiyle, büyük bir üniversiteyi 
bitirmiş gibi buradan ayrılacağını vurgulayan Başba-
kanımız Davutoğlu, “Sizler yürüyen hayatsınız, sizler 
yaşayan tecrübesiniz, sizler biraz önce masada 
gördüğüm gayet zarif ve güzel İstanbul terbiyesiyle 
bu şehrin manevi mimarlarısınız, ahlak mimarısınız. 
Allah sizlere uzun ömür versin, sizlere hizmet etmeyi 
de bizlere hep nasip eylesin’’ dedi.
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“Size hizmet etmek 
en şerefli görevdir”

Başbakanımızın eşi de sakinlerimizle ilgilene-
rek, fotoğraf çektirdi.

İftarın ardından kurumun bahçesinde tavla oy-
nayan sakinlerimize selam veren Başbakanımız, 
‘’Kim yeniyor?’’ diye sordu. Daha oyunun henüz 
başlamadığını söyleyen sakinin elinde sigara ol-
duğunu fark eden Sayın Davutoğlu, ‘’Sigara za-
rar vermiyor mu?’’ sorusunu yöneltti. Aldığı ‘’Ta-
butta bırakacağız’’ cevabı üzerine tebessüm etti.

Şark Odası’nda ve kendi odalarında sakinleri-
mizle sohbet eden Başbakanımız Davutoğlu’na, 
Nahide teyze, ‘’Allah sizden razı olsun. Allah’ım 
kötülere fırsat vermesin’’ dedi. Başbakanımız ise 
‘’Bizim için dua edin yeter. Siz bu ülkeye rahmet-
siniz, bereketsiniz. Nur gibisiniz’’ karşılığını ver-
di. Sayın Davutoğlu, şair sakinlerimizin okuduğu 
şiirleri de ilgiyle dinledi.

Sare Hanımefendi’nin yanına 
oturduğu bir hanım sakin, Başba-
kanımız Davutoğlu’na ‘’Sare Ha-
nım, ‘beni kandırdı’ diyor senin 
için’’ dedi. Başbakanımız 
Davutoğlu ise gülerek, 
‘’Derdime derman oldun. 
Kandırdı beni, bakın 
hala da kandırıyor. Allah 
ayırmasın, ayrılamıyoruz. 
Beni bir gün kandırdı, 

bir bakmışım nikah masasındayız. Ama iyi ki 
kandırmış. Benim anam vefat etti. Sen arada 
bir kaynanalık yap Sare Hanım’a’’ dedi. Sakini-
miz, ‘’Allah bir yastıkta kocatsın. İnşallah torun-
larınızı görürsünüz’’ sözü üzerine Başbakanı-
mız Davutoğlu ve eşi ‘’Amin’’ dedi. 

Başbakanımız Davutoğlu ve 
eşinin odasında ziyaret ettiği 
sakinlerimizden Ay Eğil-
mez’in de anes-
tezi yoğun bakım 
uzmanı olduğunu 
öğrendi. Davutoğlu da 
Ay Eğilmez teyzeye, 
‘’Eşim sizin meslek-
taşınız. Kadın doğum 
uzmanı. Ama bana 
anestezi yaptı 35 
yıl önce. O günden 
bu yana uyuştum’’ 
esprisiyle karşıla-

dı.
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İstanbul Milletvekilimiz Dr. Ravza Kavakçı Kan kurumumuzu ziyaret etti. 

TSK Çamlıca Özel Bakımevi yönetimi Darülaceze’yi ziyaret etti.

Görevi başında şehit edilen Jandarma Eski Genel Komutanı Eşref Bitlis’in 
oğlu Tarık Bitlis Başkanımız Hamza Cebeci’ye ziyarette bulundu.

Kadir Gurbetçi Darülaceze’yi ziyaret etti.

Darülaceze İyilik Postası
Darülaceze Başkanlığı Adına 

Sahibi Başkan 

Hamza CEBECİ
Yüksek Mimar

Genel Yayın Yönetmeni

Ahmet MALATYALI

Yazı İşleri Sorumlusu

Nevzat ÖZKAYA
Kurumsal İletişim

Burak AFŞAR
Fotoğraf

Ali BAKÇA

Adres
Darülaceze Cad. No. 51 Okmeydanı-Şişli /İSTANBUL

Tel: 0212 210 1895 Fax: 0212 210 1896
gazete@darulaceze.gov.tr / www.darulaceze.gov.tr

Yayın Danışmanları

İlhan UĞUR
Ümit ÜNAL
Ali ERDEM

Emrullah BÜYÜKARSLAN
Selda TAŞ

Hukuk Danışmanı

Hasan ŞAHİN

Tasarım
Darülaceze Başkanlığı

Basın Ofisi
Baskı

Akademi Ajans Matbaa

“Darülaceze, devlet ile milletin işbirliğinin örneğidir”

Gurbetçi: Buradan 
çok etkileniyorum

TSK Çamlıca’dan ziyaret

Tarık Bitlis Darülaceze’deydi

İstanbul Milletvekilimiz ve 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Dr. Ravza 

Kavakçı Kan kurumumuza ziya-
ret gerçekleştirdi.
Darülaceze Başkanlığı’na 
getirilen camianın sevilen ismi 
Yüksek Mimar Hamza Cebeci’yi 
tebrik eden Kavakçı çalışmala-
rında başarılar diledi.
Milletvekilimiz Ravza Kavakçı 
Kan, Darülazece’nin milli ve 
kültürel ögelerimizi barındıran 
bir sembol olduğunu söyledi. 
Buraya sahip çıkmanın önemi-
ne vurgu yaptı.
Darülaceze ile ilgili bilgi veren 

Başkanımız Hamza Cebeci, 
ise vekilimiz Dr. Ravza Kavakçı 
Kan’a ziyareti için teşekkür etti. 
Başkanımız Cebeci, sosyal 
hizmetlerin zor bir iş olduğunu, 
bu zorluğu ise ancak devlet ile 
millet el ele vererek üstesinden 
gelineceğini ifade etti. Cennet-
mekân Abdülhamid Han’ın da 
bunu görerek Darülaceze’yi bu 
misyonla kurduğunu söyledi. 
Başkanımız Cebeci, “Darülace-
ze kurulduğu günden bu güne 
hizmetini aksatmadan vere-
biliyorsa, bu organizasyon ve 
motivasyon devlet ile milletin 
işbirliğinin neticesidir.” dedi. 

İSPARK’ın eski Genel Müdürü ve İSPARK’ın marka 
olmasında büyük katkıları olan Kadir Gurbetçi  Başkanı 
mız Hamza Cebeci’yi makamında ziyaret etti ve yeni 
görevinde başarılar diledi. Her gelişinde Darülaceze’den 
çok etkilendiğini ifade etti.

Başkanımız Cebeci, Gurbetçi’nin İSPARK’ın başında 
olduğu dönemde Büyükşehir’in en önemli ve en çok 
kâr getiren şirketlerinden olmasında takdir edilecek bir 
emeğinin ve gayretinin olduğunu söyledi. 

Başkanımız Hamza Cebeci, Kadir Gurbetçi’ye ziyareti 
için teşekkür etti ve 120 yıl önce Darülaceze’nin açılışı 
sırasında Sultan Abdülhamid Han’a sunulan gününün 
raporu niteliğindeki albümlerin tıpkı basımı hediye etti.

TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi Başka-
nı Albay Olcay Süder Darülaceze Başkan-
lığı’nı ziyaret etti.

Kurumu hakkında bilgi veren Albay Süder, 
Darülaceze’nin bu anlamda iyi bir örnek 
olduğunu söyledi. 

Başkanımız Hamza Cebeci de ziyareti için 
Albay Olcay Süder’e teşekkür etti ve Da-
rülaceze’nin bir huzurevinden öte kendine 
özgü bir yapı olduğunu söyledi.

Tarık Bitlis, Darülaceze Başkanlığı 
görevine atanan Başkanımız Hamza 
Cebeci’yi tebrik etti ve yeni görevinde 
başarılar diledi.

Bitlis, babasının çok yardımsever ve 
merhametli bir insan olduğundan bahset-
ti.Anılarını anlattı. Manevi havası yoğun 
olan kurumlarda görev yapmanın insanın 
hem dünyevi hem de uhrevi huzuru için 
büyük anlam ifade ettiğini söyledi. 

Başkanımız Cebeci, Tarık Bitlis’in ziya-
retleri için teşekkür etti. 

Başkanımız, Eşref Paşa’yı ülke ola-
rak hayırla yad ettiğimizi ifade ederek, 
“Rahmetli Şehid, ülkemiz için büyük bir 
değerdi. Mekanı cennet olsun” dedi. 

Darülaceze’nin, ecdadımızın insana ve 
insanlığa verdiği önemin somut göster-
gesi olduğunu söyleyen Başkan Cebeci, 
bu tarihi misyonu omuzlamanın bir mut-
luluk olduğunu ifade etti.
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Başkanımız Cebeci Darülaceze Gölü’nde incelemelerde bulundu.

Başkanımız Hamza Cebeci yeni yapılacak olan Darülacezeler için etüt 
çalışması gerçekleştirdi. 

Darülaceze Gölü’nde inceleme

Yeni Sosyal Hizmet Şehirleri için 
etüt çalışması

Başkanımız Hamza Cebeci Türkiye’nin tek tapu-
lu gölü olan Altınova Belediyesi sınırları içerisin-
deki Darülaceze Gölü ve arazisinde incelemeler-
de bulundu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı maka-
mında ziyaret eden Başkanımız, göl ve araziyle 
ilgili bilgi aldı. Başkanımız Cebeci’ye Oral, Her-

sek Lagün Gölü’nde uzmanlar tarafından yapılan 
son gözlemlerin sonuçlarını iletti. İlçe sınırları 
içerisinde bulunan Hersek Lagün Gölü’nün 
kuşlarıyla bölgenin en önemli sulak alanlarının 
başında geldiğini, kuşların barındığı, beslendiği 
ve ürediği bu sulak alanda 180 tür kuş sayısı-
na ulaştığını söyledi.  Bu türlerin sekseninin su 

kuşu, yaklaşık yüzünün de yırtıcılar, ötücüler ve 
diğer türlerden oluştuğunu belirtti.

Başkanımız Cebeci buradaki hayvanlara zarar 
vermeden gölün ve arazinin daha etkin kullanımı-
nı düşündüğünü ifade etti. Darülaceze ile her türlü 
işbirliğine hazır olduğunu söyleyen Altınova Bele-
diye Başkanı Metin Oral’a da çok teşekkür etti.

Başkanımız Hamza Cebeci, Yardım-
cısı Ahmet Malatyalı, Özel Kalem 
Müdürü Emrullah Büyükaslan ile 
birlikte Arnavutköy İlçesine bağlı 
Yassıören Mahallesi sınırları içinde 
bulunan, yaklaşık 157.000 m2 yü-
zölçümlü, hazine tarafından devre-
dilme işlemleri devam eden, yeni  
Sosyal Hizmet Şehri’nin arazisininde 
incelemelerde bulundu.

Başkanımız Cebeci, Sayın Cum-

hurbaşkanımızın da bu projeye çok 
önem verdiğine ve yakından takip 
ettiğine vurgu yaparak, hazırlık ça-
lışmalarında sona yaklaşılmasından 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İhtiyacı olan insanlara daha iyi hiz-
met sunabilmek amacıyla açılacak 
olan yeni Darülaceze’nin avam proje 
çalışmaları, üç mimari grup tarafın-
dan titizlikle yürütülüyor.



6
Kasım 2015

Sayı 1    www.darulaceze.gov.tr

ZiyaretlerDarülaceze Günlüğü

Başkanımız Hamza Cebeci, 
Başkan Yardımcılarımız Ümit 
Ünal, İlhan Uğur ile birlikte 
Darülaceze İdare Meclisi İkinci 
Başkanımız Aile ve Sosyal Po-
litikar Bakanlığı Müsteşarımız 
Ebubekir Şahin’i makamında 
ziyaret ettiler.

Başkanımız Cebeci, yeni 
yapılması düşünülen modern 
Darülacezelerin son durumu ile 
ilgili Müsteşarımız Şahin’e bilgi 
verdi. 

Çalışmaların sonuna yakla-
şıldığını söyleyen Başkanı-
mız Cebeci, Müsteşarımıza 
yardımları ve destekleri için 
teşekkür etti.

Müsteşarımız ve Darülaceze 
İkinci Başkanımız Ebubekir 
Şahin, Abdülhamid Han’ı rah-
met ile anarken, bize bırakmış 
olduğu bu büyük mirası daha 
da geliştirerek yarınlara taşı-
yacaklarını söyledi.

Başkanımız Cebeci, Müsteşarımız Ebubekir Şahin’e ziyarette bulundu.

Başkanımız Müsteşarlıkta

Monako Prensliği Fahri Başkonsolosu 
Köprülü’den kurumumuza ziyaret
Başkanımız Cebeci, Köp-
rülü’nün 80′li yıllarda bile 
dış muhabirlik yepyeni bir 
olguyken Amerika’ya gelip, 
Beyaz Saray’daki ilk Türk 
ve ilk Türk kadın gazeteci 
olarak yıllardır ülkemizin 
tanıtımında büyük katkılar 
sağladığını ifade etti. Ken-
disine bu hizmetlerinden 
dolayı medyun-u şükran ol-
duğunu söyledi.

Uzun zamandır Türkiye’nin 
Monaco Fahri Baş Konso-
losu olan, Monaco ve İstan-

bul arasında mekik doku-
yan, üstün faaliyetlerinden 
dolayı Monako Prensi Rai-
ner III tarafından “Chevalier 
de St. Charles” liyakat ni-
şanıyla ödüllendirilen Tuna 
Köprülü, Darülaceze’nin ül-
kemizin en önemli kültürel 
kodlarından biri olduğuna 
vurgu yaparak, burada ya-
şayan insanlara huzurlu bir 
hayat dilerken, Başkanımız 
Cebeci’ye de çalışmaların-
da başarılar diledi.
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Bolu Belediyesine ziyaret

Sayın Valimize ziyaret

Başkanımız Hamza Cebeci, Başkan 
Yardımcılarımız; Ahmet Malatyalı, Ali Erdem, 

İlhan Uğur, Özel Kalem Müdürü Emrullah 
Büyükaslan ile birlikte İstanbul Valisi Vasip 
Şahin’i makamında ziyaret etti. Başkanımız 
Cebeci Darülaceze’nin hizmetleri ile ilgili yaptığı 

genel bilgilendirmenin ardından, İstanbul İl Özel 
İdaresi tarafından başlatılmış olan, cami, kilise 
ve havra restorasyonunun mevcut durumunu dile 
getirdi.

Valimiz Vasip Şahin, Darülaceze’nin köklü 

miraslarımızdan olduğuna vurgu yaparak, İl 
Özel İdaresince başlatılan çalışmaların takibinde 
olduğunu, bu ibadethanelerin restorasyonlarının 
ise en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini 
verdi.

Başkanımız Hamza Cebeci Bolu Belediye 
Başkan Vekili Necip Çarıkcı ve Belediye Başkan 
Yardımcısı İhsan Ağcan’ı ziyaret etti.

Başkanmız Cebeci, Darülaceze’nin, 120 yıllık 
geçmişiyle Türkiye’nin en önemli tarihi ve sosyal 
dokusunu oluşturduğunu söyledi. “Bu muhteşem 
mirası bizlere bırakan Ulu Hakan Sultan Abdül-
hamid Han’a minnet duyuyoruz.”dedi.

Bolu Belediyesi Başkan Vekili Çarıkcı da , 
Almanya Neuss Belediyesi, Alman Kızılhaçı ve 
Türk Kızılayı ile ortak yürüttükleri ‘’Bolu Yaşlılar 

Köyü’’ projesiyle ilgili bilgi aktardı. Proje sahibi 
ve uygulayıcısı olan Bolu Belediyesi’nin Darüla-
ceze’nin de proje içerisinde yer almasına ilişkin 
taleplerini iletti. Başkanımız Cebeci de projenin 
ortak yürütülmesi yönündeki taleplerini, yetkili 
birimleri bilgilendirerek değerlendireceklerini 
söyledi.

Bolu Belediyesi’ne yapılan ziyarete; Başkan 
Yardımcılarımız Ahmet Malatyalı, Ümit Ünal ile 
Özel Kalem Müdürümüz Emrullah Büyükarslan 
da katıldı.

Darülaceze heyeti, İstanbul Valisi Şahin’i makamında ziyaret etti. 
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Seyahatler-Faaliyetler

Başkanımızdan Avrupa temasları
Başkanımız Hamza Cebeci ile yardımcı-

sı Ümit Ünal Almanya’da gerçekleştir-
dikleri incelemelerini Hollanda’da tamam-
ladılar.

Darülaceze Heyeti, Arnavutköy İlçesinde, 
yaklaşık 157.000 m2 yüzölçümlü alanı 
bulunan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Darülaceze Başkanlığı Yeni Sosyal Hizmet 
Şehri için inceleme ve araştırma yapmak 
üzere Almanya’da ve Hollanda’da çalışma 
yaptılar.

Almanya’daki inceleme ve araştırmaların-
da, APU Gelsenkirchen Johanniter Stift 

huzurevini ziyaret ederek yöneticilerinden 
bilgi aldılar. 

Yoğun geçen programın ardından Hollan-
da’ya geçerek HK Drunen şehrindeki Zand-
ley huzurevini ziyaret edip yöneticileriyle 
bilgi paylaşımında bulundular.

Başkanımız Cebeci, Almanya ve Hollan-
da’da gerçekleştirdikleri ziyaretlerle mevcut 
durumumuzu test etme imkânı bulduklarını 
söylediler. 

Huzurevi olarak bakıldığında Darülaceze 
sisteminin Avrupa’dan çok ileride olduğuna 
vurgu yaptı ve günümüz koşullarına gün-
cellenmenin önemini ifade etti.

Başkanımız Hamza Cebeci, Başkan Yardımcımız Ümit Ünal ile birlikte Avrupa’da bir dizi temaslarda bulundu.

Bağış ailesinin Darülaceze iftarı
Avrupa Birliği  Eski Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış ile eşi Beyhan Bağış geleneksel iftarının 11’incisini de 
bu yıl Darülaceze bahçesinde düzenledi.

İftar öncesi çocuk yuvasını ziyaret eden Bağış 
ailesi, çocuklarla vakit geçirerek, bayram için 
hediyelerini dağıttı. Yuva ziyaretinden sonra 
iftar alanına geçen Bağış, sakinlerle tek tek 
ilgilenerek, sohbet etti.

Bağış ailesinin iftarına, Prof. 
Dr. Hüseyin Hatemi eşi Kezban 
Hatemi’nin yanısıra, dini 
cemaat liderleri ile çok sayıda 
davetli katıldı.

İftar öncesi konuşma yapan 
eski Bakan Bağış, “1877 
Batılıların Osmanlı’ya hasta 
adam dediği dönemde hasta 
denilen o imparatorluk, bugün 
sosyal devlet olduğunu iddia 
eden ülkelerin çok daha 
ötesinde vizyonla böyle bir 
müessese ortaya koymuştu. 

Bunu yaparken de ecdat bu şehrin insanları 
arasında hiçbir ayrım yapmaksızın bizlere 
çok güzel bir mesaj bırakmıştır. Sağımıza 
baktığımıza şu an tadilatı yapılan bir camiimiz 

var. Ama solumuzda da bir sinagog ve bir kilise 
var. Yani ecdat burada ‘’İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın’’ felsefesini ortaya koyarken insanlar 
arasında ayırım yapmamıştır. Bu akşamda 
soframızda farklı inançların temsilcileri bizi 
kırmadılar yine geldiler” dedi.

Darülaceze’nin 120 yıldır bağışla ayakta 
kaldığını, sakinlerin de sevgi ve muhabbete 
ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Bağış, “Onun 
için sık sık sizler de gelebildikçe gelin. Buradaki 
büyüklerimizin hayat tecrübelerinden feyz alın. 
Hepiniz farklı anılara sahipsiniz, hepiniz farklı 
olaylara sahipsiniz. Ama yarın hangimizin 
burada yaşamayı tercih edeceğimizi hiç birimiz 
bilemeyiz. Onun için böyle kurumlara sahip 
çıkmak, böyle kurumların daha çok güçlenmesi 
için destek vermek gerekir.” şeklinde sözlerini 
tamamladı.
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Darülaceze ailesi iftarda

Darülaceze’nin Geleneksel İftar’ında İstanbul 
Valisi Vasip Şahin’in yanısıra birçok sayıda 

davetli katıldı.

Başkanımız Hamza Cebeci’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen Geleneksel İftar Yemeği’ne, İstanbul 
Valimiz Vasip Şahin, Şile Kaymakamı Salih 
Yüce, İl Müdürü aynı zamanda İdare Meclisi 
Üyemiz Önal İnaltekin, İl Müftü Yardımcısı 
Gülsefa Uygur, İdari Meclis Üyelerimizden 
Sabri Kaya, Zehra Sevingen, Tayyip 
Yaşar, Abdurrahman Topbaş, sakinlerimiz, 
gönüllülerimiz, bağışçılarımız, basın mensupları 
ve birçok sayıda davetli katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, 
İsmail Uslu ve 571Çocuk İlahi Grubu ve 
semazenlerin gösterisi ile devam etti. Ezanın 
okunması ile birlikte hep beraber oruçlar açıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkanımız 
Hamza Cebeci, misafirleri selamladıktan sonra, 

İstanbul Valimiz Vasip Şahin’in katılımından 
duyguğu memmuniyeti ifade etti.

Darülaceze’nin 120 yıldır kimsesizlere, alillere, 
muhtaçlara hizmet verdiğini beyan eden 
Başkanımız  Cebeci, böyle bir kuruma hizmet 
etmenin herkese nasip olmayacağını söyledi. 
“Böyle muhteşem hizmeti bize sağlayan 
Darülaceze’nin kurucusu Cennetmekân Sultan 
Abdülhamid Han’ı rahmetle anıyoruz” dedi. 

İstanbul Valisi Vasip Şahin Darülaceze 
sakinlerini bir emanet olarak değil, bir tecrübe 
hazinesi, geçmişi geleceğe aktaracak birer 
köprü olarak gördüklerini, sakinler için ellerinden 
gelenin çok daha fazlasını yapmak istediklerini 
belirterek, “Fiziki anlamda eksikleriniz varsa, 
bizlere, burayı yöneten arkadaşlarımıza 
iletebilirsiniz. Manen yanınızda olmamızı 
beklediğinizi biliyorum. Bunda da son derece 
haklısınız. Günlük meşgalelerin yoğunluğuna 

dalarak, sizlere ayıramadığımız vakitler için 
sizlerden helallik istiyorum. Gönlümüz hep 
sizlerle. Biz, Darülaceze sakinlerini sadece bir 
emanet olarak değil, aynı zamanda bir tecrübe 
hazinesi, geçmişi geleceğe aktaracak birer köprü 
olarak görüyoruz. Bu toplumun sizlerden alacağı 
çok şey var.” dedi.

Darülaceze ailesi geneksel iftarda bir araya geldiler.

Alibey Barajı’nda piknik
Başkanımız Hamza Cebeci, sakinlerle piknikte biraraya geldi

DSİ Alibey Barajı’nda düzenlenen 
pikniğe 250 Darülaceze sakini 

katıldı. 

Darülaceze’nin mekân olarak bir 
piknik alanından farksız olduğunu 
söyleyen Başkanımız Cebeci, bu tür 
etkinliklerle sakinlere değişik ortam 
oluşturduklarını, buna benzer yer-
lerde organizasyonların süreceğini 
ifade etti.

Yatağa bağımlı sakinlerin de ka-
tıldığı piknikte, akülü ve tekerlekli 
sandalyeli sakinlerimiz personelin 
refakatinde piknik alanında gezinti 
yaptılar. Ses sanatçıları Gültekin 
İpekel ve Ekrem Pehlivan’ın sundu-
ğu müzik eşliğinde eğlenen sakinle-
rimiz açık havanın tadını çıkardılar. 
Sakinlerimizden Fahri Kabaağaç da 
şiirleriyle arkadaşlarına duygu dolu 
anlar yaşattı.

Başkanımız Hamza Cebeci, “Böyle 
güzel bir ortamda, nefis bir havada 
sizleri selamlamaktan dolayı mutlu 
olduğumu ifade etmek isterim.’’dedi.

Sakinlere, ömürlerini güzel şekilde 
geçirmeleri için ellerinden geleni 
yaptıklarını söyleyen Başkanımız 
Cebeci, “Bugün burada farklı bir gün, 

farklı bir ortamı yaşıyorsunuz. Mutlu 
ve huzurlu olduğunuzu gördüğüm için 
ben de çok mutluyum. Gönül isterki 
böyle kurumlara hiç ihtiyaç olma-
sın. Ama ihtiyaç olduğu zaman da, 
kurumumuzun, dünyada varolanların 
içinde en iyisi olması için, elimizden 
gelen çabayı sarfedeceğiz.’’ dedi.

Başkanımız Hamza Cebeci konuş-
masına şöyle devam etti: “Bugün 
buraya ulaşımımızı İETT sağladı. 
İhtiyacımız olduğunda başvurduğu-
muz tüm kurumlar destek veriyor. 
Kurumumuza özel ilgi alaka gös-
teren, başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere, tüm yöneticilerimize 
ve destek veren herkese sonsuz 
teşekkürlerimi Darülaceze adına arz 
ediyorum. Dualarınızı eksik etme-
yin.” dedi.

Pikniğe katılan sakinlerimizden, 82 
yaşındaki Osman Berberoğlu, “Bu-
rada olmaktan dolayı çok mutluyum, 
bu tür faaliyetler bizim için değişiklik 
oluyor. Burada baraj var. Usul usul 
geziyorum. Bu piknik alanını çok 
seviyorum. Burada mutlu oluyorum. 
Bizi buraya getirenlerden Allah razı 
olsun. “ dedi.
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Darülaceze Kurban Bayramı’nı ziyaretçileri, 
gönüllüleri ve bağışçıları ile birlikte geçirdi.

Bayram namazı sonrasında ilk bayramlaşma 
yapıldı ve düzenlenen bayram kahvaltısı ile güne 
başladı. Kahvaltıya devlet koruması altında olan 
çocuklarımız ve sakinlerimiz katıldı. Sakinlerimiz 
çocuklara bayram hediyeleri verdi. Çocuklarımız 
da büyüklerinin ellerini öperek hayır dualarını aldı.

Başkanımız Hamza Cebeci bayramlaşmaya 
yuvada kalan çocuklarımızı ziyaret ederek 
başladı. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve hepsini 
kucaklayan Cebeci, “Çocuklarımız en değerli 

varlıklarımızdır. Çocuklara ayrı bir ilgi ve şefkat 
göstermeliyiz.’’ dedi. Yuva ziyaretinden sonra, 
sakinlerimizin yaşadıkları  dairelere ziyarette bu-
lunan Cebeci,  sakinlerimize bayram hediyelerini 
takdim etti. Cebeci, sakinlere ‘’Sizler mutluysa-
nız, biz de mutluyuz. Amacımız hepinizin huzur 
içinde bir hayat geçirmenizi sağlamak. Sadece 
bayramlarda değil her zaman yanınızdayız ve 
yanınızda olmaya devam edeceğiz’’ diyerek,  
Sultan Abdülhamit’in kurduğu 120 yıllık bu müs-
tesna Müessese’de bayramın ayrı bir maneviyatı 
olduğunu belirtti. Kurban bağış alanını da ziyaret 
eden Başkanımız Hamza Cebeci, Darülaceze’yi 
hatırlayan bağışçılarımıza şükranlarını sunarak, 
bayramlarını kutladı.

Sanatçımız Mustafa Ceceli’de kurbanını kuru-
mumuzda kesti.

Darülaceze’de Bayram...



 11
Darülaceze İyilik Postası

Sayı 1    www.darulaceze.gov.tr

Kasım 2015Güncel

Gülhan Altınok Hanımefendi’nin önderliğinde İstanbul İlçe 
Emniyet Müdürleri Eşleri ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eği-
tim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM) Başkanı Saa-
det Gülbaran Hanımefendi Darülaceze’yi ziyaret ettiler.

Başkanımız Hamza Cebeci, 
makamı’nda ağırladığı misa-

firlere Darülaceze hakkında bilgi 
sundu.
Darülaceze Eytemhanesi’nde ka-
lan çocuklarla yakından ilgilenen 
Altınok, onlara hediyeler dağıttı. 
Polis kıyafeti giyen çocuklarımız, 
polis maskotu Kanka ile birlikte 
eğlendi, şarkılar eşliğinde hep 
beraber pasta kestiler.
İş uğraş terapi atölyelerinin yer 
aldığı Rehabilitasyon Merkezi’ni 
de gezen Altınok, atölyelerde el 

işleri yapan sakinlerimizi tebrik 
etti. Gülhan Altınok, kadın ve 
erkeklere ayrı ayrı hazırlanmış  
hediyeler ve çiçekler takdim 
etti. Darülaceze’yi çok sevdiğini, 
yapılan hizmetleri de yakından 
takip ettiğini, fırsat buldukça da 
buradaki insanları yalnız bırak-
mak istemediğini söyledi. 
TOGEM Başkanı Saadet Gül-
baran hanımefendi de, Darüla-
ceze’nin kendilerinde özel yeri 
olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanımız Selami Altınok’un eşi 
Gülhan Altınok ile TOGEM Başkanı Saadet 
Gülbaran Hanımefendiler Darülaceze’yi 
ziyaret ettiler
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Ak Parti MKYK Üyesi Fatma Betül 
Sayan Kaya kurumumuzdaydı

İtfaiye Müdürlüğü Darülaceze’ye ziyarette bulundu

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı ve Ak Parti MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya: “Darülaceze sakinlerinin duasını almaya geldim” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı ve Ak 
Parti MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan 

Kaya sakinlerimizi ziyaret etti.
Başkanımız Hamza Cebeci, Kaya’yı maka-
mında ağırlayarak başarılar diledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı ve Ak 

Parti MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Ka-
ya’da Darülaceze’ye sakinlerin duası için 
geldiğini söyledi. “Buradaki büyüklerimiz 
başımızın tacıdır. Onların duasıyla inşallah 
güzel hizmetler yapmak düşüncesindeyiz. 
Allah nasip ederse 1 Kasım’dan sonra Mil-

letvekili olarak tekrar ziyaret edeceğim.”dedi. 
Sakinlerimizin odalarına giderek ellerini öptü. 
Sayan Kaya, sakinlerimize Cumhurbaşbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 
Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
selamlarını iletti.

Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü 
ve Şişli Grup Amirliği 301’inci İtfai-
ye Haftası etkinlikleri kapsamında 
kurumumuzu ziyaret etti.
Başkanımız Hamza Cebeci, Avru-
pa Yakası İtfaiye Müdür Yardım-
cısı Mehmet Sümeli ve Şişli Grup 
Amirliği yöneticilerini makamında 
ağırladı. Sümeli, itfaiyenin kuru-
luşu ve çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Başkanımız Hamza Cebeci 
de yapılan ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Mehmet 

Sümeli günün anısına Başkanımız 
Cebeci’ye plaket takdim etti.
İtfaiye Müdür Yardımcısı Sümeli ve 
arkadaşları, İtfaiye Haftası etkinlik-
leri kapsamında okullarda yangın 
ve deprem tatbikatı, engelli öğren-
cilere yönelik eğitimler, Kızılay’la 
birlikte kan bağışı programları ve 
şehitlik ziyaretleri gerçekleştirmeye 
devam ettiklerinden bahsetti. İtfa-
yeciler, sakinlerimize çeşitli hediye-
ler vererek, ikramda bulundular.
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Ak Parti Şişli İlçe Başkanlığı Sosyal İşler 
Başkanı Ahmet Kocakoç ve ekibi sakinlerimizi 
ziyaret etti.
Misafirlerini makamında kabul eden 
Başkanımız Hamza Cebeci, bu tür ziyaretlerin 
önemine değinerek, buranın ecdadımızdan 
bize yadigâr kalan bir kültür mirası olduğunu, 
toplum olarak da sahip çıkıldığı için bir buçuk 
asıra yakın hizmetine aksatmadan devam 
ettiğini söyledi.
 Ak Parti Şişli İlçe Başkanlığı Sosyal İşler 
Başkanı Ahmet Kocakoç’da Darülaceze’nin 
ilçelerinde olmasının kendileri için bir onur 
olduğunu, bireysel olarak sürekli burada 
bulunmaya, sakinlerin yanında olmaya gayret 
ettiklerini ifade etti. 
Ak Parti Şişli İlçe Teşkilatı’nın ziyaretine, Şişli 
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanı Bedri 
Durmuş, İlçe Sosyal İşler Komisyon Üyeleri ile 
İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. 

Ak Parti Şişli İlçe Başkanlığı 
sakinlerimizi unutmadı

Hollanda ROC Tilburg School Voor Welzijn öğ-
retim görevlileri, İstanbul’da gerçekleştirdikleri 
çalışma turu kapsamında Darülaceze’yi ziyaret 
ettiler.

Misafirlerimizi Makamında kabul eden Başkanı-
mız Hamza Cebeci, onlara Darülaceze hakkında 
bilgi aktardı. 

Darülaceze’nin dünyada örneğinin olmadığını 
söyleyen Cebeci, aynı bahçe içinde; cami, kilise 
ve havrayı barındırdığına dikkat çekti. Cennet-
mekân Sultan Abdülhamid Han’ın vizyonunu 
yansıtan kurumumuzun, din, dil, ırk gözetilme-
den kimsesiz insanları kucakladığını ifade etti. 
Cumhurbaşkanımız’ın himayesindeki kurumu-
muz, devlete bağlı olmakla birlikte devletten 
hiç bir ödenek almadan, tamamen halkımızın 
bağışlarıyla 120 yıldır hizmetini aksatmadan 
devam ettirdiğini söyledi.

Başkanımız Cebeci, misafirlerine Darülaceze’ye 
geldikleri için teşekkür ederek, 120 yıl önce Sul-
tan Abdülhamit Han’a sunulan fotoğraf albümü-
nün tıpkı basımını hediye ederek iltifatta bulundu.

Sakinlerimizi dairelerinde ziyaret ederek, ba-
kımları hakkında bilgi alan misafirlerimiz onlarla 
sohbet etme imkânı da buldular. Rehabilitasyon 
atölyelerindeki çalışmalarını da yakından takip 
ettiler.
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Başkan Macit: “Darülaceze sakinlerinin 
duaları ile bu yola çıktık”

AK Parti Şişli Kadın Kolları Başkanı Habibe 
Macit ve Yönetim Kurulu Üyeleri Darülace-

ze’yi ziyaret etti. 

Kadın, erkek ve çocuk dairelerini ziyaret ederek 
çeşitli hediyeler dağıtan Habibe Macit, daha 
sonra da Başkanımız Hamza Cebeci’yi maka-
mında ziyaret etti.

AK Parti Şişli Kadın Kolları Başkanlığına ata-
nan Habibe Macit, Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
beraber kurumumuzu ziyaret ederek sakinle-
rimize çeşitli hediyeler dağıttılar. Ziyaretlerine 
hanımların kaldığı daireden başlayan Habibe 
Macit, sırasıyla erkek ve çocuk sakinlerin daire-
lerine de geçerek hediye dağıtımlarına burada 
devam ettiler. 30’u çocuk olmak üzere 510 kişi-
nin kaldığı Darülaceze’yi Yönetim Kurulu Üye-
leri ile beraber ziyaret eden Macit, daha sonra 
Başkanımız Hamza Cebeci’yi makamında ziya-
ret ederek hizmetlerinde kolaylıklar diledi.

Başkanımız Hamza Cebeci ile bir araya gelen 
AK Parti Şişli Kadın Kolları Başkanı Habibe 
Macit; “Bizler, Darülaceze’nin geçmiş yıllarda 
hangi zorluklar ile karşı karşıya kaldığını ya-
kından bilen insanlarız. Şimdi Allah’a şükürler 
olsun ki bu sıkıntılar bitti. Burada yaşayan va-
tandaşlarımız şimdi bizlere hayır duaları edi-
yorlar. Biz onların duaları ile bu yola çıktık ve 
onların dualarıyla bu yolda yürümeye devam 
edeceğiz. Bizler iktidarda olduğumuz sürece 
vatandaşlarımızın aldığı hizmetlerin artarak 
devam edeceğinden kimsenin şüphesi olma-
sın” dedi.

Mimar ve Mühendisler Grubu, Darülaceze Baş-
kanlığına atanan Başkanımız Hamza CEBECİ 
ile Darülaceze Başkan Yardımcılığına atanan 
Ahmet Malatyalı, MMG Etik Kurul Üyesi  Ümit 
ÜNAL ve Ali Erdem’i ziyaret ederek tebrik ettik-
ler.
Başkanımız Hamza Cebeci misafirleri Maka-
mı’nda kabul ederek, nezaketleri için teşekkür 
etti.
Darülaceze ile ilgili bilgiler aktaran Başkanımız 
Cebeci, “Çağının modern mimari ve teknoloji-

siyle yapılmış, sahip olduğu özgün sistemi ile 
dünyada eşi ve benzeri olmayan Darülaceze, 
vermiş olduğu hizmetle 120 yılı geride bırak-
mıştır. Bu Kurum, ülkemizin en çok sözü edilen 
sosyal hizmet kurumudur. Bir taraftan garipler, 
düşkünler, aliller, kimsesizler yurdu, şefkathane, 
diğer taraftan ise dertlilere deva olan bir şifaha-
nedir.”dedi.
Darülaceze’nin huzurevine benzesede bir hu-
zurevi olmadığına vurgu yapan Başkanımız 
Cebeci, Darülaceze’nin kendi başına bir kavram 
olduğunu, din, dil, mezhep, renk farkı gözetme-
den kimsesiz insanları barındırdığını, içerisinde 
bulunan atölyeleri ile bir sosyal hizmet şehri bir 
yaşam merkezi olduğunu ifade etti. 
Darülaceze’nin modern altyapısıyla olağanüstü 
şartlarda bir yıl hizmetlerini aksatmadan devam 
ettirecek yeterliğe sahip olduğunu söyledi.
Başkan Yardımcılarımız Ahmet Malatyalı, Ümit 
Ünal ve Ali Erdem ile kurumu gezen Mimarlar 
ve Mühendisler Grubu’na Başkan Yardımcımız 
Malatyalı, İl Özel İdaresi tarafından projelendiri-
len cami, kilise ve havranın restorasyonu ile ilgili 
bilgiler aktardı, görüş alışverişinde bulundular.

Mimar ve Mühendisler Grubu Darülaceze’deydi
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Ak Parti Yaşlılar Koordinasyon Merkezi, 
Kurumumuz sakinlerine yönelik Panaroma 

1453 Tarih Müzesi ile Miniatürk gezisisi düzen-
ledi.
Ak Parti Yaşlılar Koordinasyon Merkezi’nin dü-
zenlemiş olduğu geziye sakinlerimiz büyük ilgi 
gösterdi ve hatıra fotoğrafları çektirdiler. Gezi 
sonrasında ise birlikte öğle yemeği  yediler.
Başkanımız Hamza Cebeci, yapmış oldukları 
bu güzel gezi ve etkinlik dolayısıyla Ak Parti 
Yaşlılar Koordinasyonu Merkezi’ne çok teşek-
kür etti. Bu tür etkinliklerin devam edeceği müj-
desini paylaştı.

İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut 
ile İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik 
kurumumuza  ziyarette bulundu.
Korkut ile Çevik’i Başkanımız Hamza Cebeci 
makamında kabul ederek misafirlerimizi 
Darülaceze hakkında bilgilendirdi.
İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut 

ile İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik 
ise Başkanımız Cebeci’ye çalışmalarında 
kolaylıklar diledi. 
Başkanımız Hamza Cebeci misafirlerimizle 
birlikte sakinleri dolaşarak, hal ve hatırlarını 
sordular. Tekrar geleleceklerini söyleyerek 
ziyaretlerini tamamladılar.

İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut 
ile İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik 
kurumumuzu ziyaret ettiler

Sakinlerimiz, Ak Parti Yaşlılar Koordinasyon Merkezi’yle  
Panaroma 1453 Tarih Müzesi ile Miniatürk’ü gezdi
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Müsteşarımız Çelik’e ziyaret

Tapu kayıtlarında Darülaceze

Darülaceze Heyetimiz, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı Müsteşarımız Nesrin Çelik 
Hanımefendi’yi makamında ziyaret etti.

Başkanımız Hamza Cebeci, Başkan Yardım-
cılarımız; Ahmet Malatyalı ve Ümit Ünal’ın da 

katılımı ile gerçekleştirdikleri ziyarette kurum 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 

Müsteşarımız Çelik, Darülaceze’nin işlerinin 
daha kolay sonuçlanması için talimatları-
nın olduğunu, bu konuda gerekli işlemlerin 

yerinde ve zamanında yapılması için özellikle 
gayret sarfedildiğini söyledi. 

Müsteşarımız Nesrin Çelik, Başkanımız ve 
ekibine çalışmalarında başarılar diledi. 

Başkanımız Hamza Cebeci, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.

Başkanımız Cebeci, Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 
ile Başkan Yardımcılarımız; Ahmet 
Malatyalı, Ümit Ünal’la birlikte ziya-
rette bulundukları Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdür 
Yardımcısı Gökhan Kanal’dan Da-
rülaceze’nin Türkiye’de bulunan tüm 
mülklerinin tapu kayıt bilgilerini aldılar.

Genel Müdür Yardımcısı Kanal, Baş-
kanımız Cebeci ve Başkan Yardımcı-

larımız Ahmet Malatyalı, Ümit Ünal ile 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta’ya ziyaretlerinden 
dolayı memnuniyetini iletti.

Başkanımız Hamza Cebeci, Gökhan 
Kanal’a 19.yy. Darülaceze Fotoğraf 
Albümü’nü hediye etti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu 
Kadastro Genel Müdür Yardımcısı 
Gökhan Kanal’da Başkanımız Ham-
za Cebeci’ye Aslı Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü arşivinden çıkan 
Kanuni Sultan Süleyman Han Tuğra-
sı’nı hediye etti.

Başkanımız Cebeci, yardımcıları ile birlikte Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Müsteşarımız Nesrin Çelik’e ziyarette bulundu.

Başkanımız Hamza Cebeci Kurumun tapu kayıt bilgilerini aldı.
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İslam aleminde önemli bir yere sahip olan ve Hic-
ri takvimin başlangıcı olan Muharrem ayı müna-

sebetiyle düzenlenen Aşura Günü Kuran- ı Kerim 
tilaveti ile başladı.
Başkanımız Hamza Cebeci, insanlığın her geçen 
gün ciddi irtifa kaybettiği bir zamanda, manevi de-

ğerlerin canlı örneği olan ve toplumun kaynaşma-
sını sağlayan bu güzel mekânda, Reis Gıda’nın 
“Darülaceze’nin geleneksel aşure günü”ne katkı-
sından dolayı teşekkür etti. 

Medeniyetin, insanların birbirine karşı saygılı ve de 
duyarlı olduğu bir zamanda, “can”a ve “değer”lere 
kıymet veren insanlardan sudur edeceğine vurgu 
yapan Başkanımız Cebeci, “medeniyet, Darülace-
ze’deki gibi, 120 yıldır, din, dil, ırk, mezhep, ideoloji 
ayrımı gözetmeksizin, “şefkat kapısı”na gelen her 
insanımızı bağrına basan ve ona hiçbir maddi kar-
şılık beklemeden el uzatan, bir anlayıştır. İnsanlı-
ğın değerlerini kaybettiği bir zamanda, Darülace-
ze’ye senede birkaç kez gelen, eksiklerini soran, 
el uzatan, buradaki insanlarla gönül bağı kuran, 
Reis Gıda’nın şahsında hayırseverlerimize teşek-
kür ediyorum. Allah güçlerini kuvvetlerini arttırsın. 
Müessesemize 120 yıldan bu yana bağışta bulun-

muş, mülk olarak el uzatmış insanları hep hayırla 
yâd ediyoruz. Ahirete göç edenlerin mekânı cen-
net olsun, geri kalanlara da Allah sağlık, sıhhat ve 
uzun ömürler versin.’’ dedi.

Bugün burada büyük bir aile ile birlikte oldukla-
rını söyleyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Reis ise “Bu geniş ailenin içerisinde 
dostluk, kardeşlik ve dayanışma var. Muharrem 
ayı dostlukların, komşulukların perçinleştiği bir 
aydır. Paylaşım ayıdır. Reis ailesi olarak biz de 
sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Bu 
ülkede doğduk, bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkeye 
hepimizin borcu var.”dedi.

Program, Başkanımız Hamza Cebeci ve Reis 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis’in, 
sakinlerimize elleriyle ikram ettiği aşure ile son-
landı.

Kurumumuz, sakinlerimiz için Turyol’un Muzaffer Kaptan gemisiyle Boğaz’a seyahat gerçekleştirdi. Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı, 
bedelsiz olarak Muzaffer Kaptan gemisini sakinlerimiz için tahsis eden Turyol Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sandıkçı’ya teşekkür etti.

Başkanımız Hamza Cebeci’nin ev sahipliğinde, Reis Gıda’nın katkılarıyla Darülaceze’de Aşura Günü etkinliği düzenlendi.

Sakinlerimiz Boğaz turunda

Darülaceze’de 
Geleneksel Aşura Günü
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Darülaceze Camii’nin 
restorasyonu tamamlanıyor

Eski hali
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Yeni hali

İl Özel İdaresi tarafından 2013 yılında başlanan Darülaceze Camii, kilisesi 
ve havrasının restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Başkanımız 
Hamza Cebeci çalışmaların bir an önce tamamlanması için gerekli tedbirleri 
aldıklarını söyledi.
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